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ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμ. Διακ. 1592/2014
Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη πρόσφορα, σύμφωνα με τα κριτήρια 
βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς, για την προ−
μήθεια όγκων φυσικού λίθου – πωρολίθου τραβερτι−
νικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση – Ανάδειξη Βασιλικής Νεκρόπολης και του 
Ανακτόρου Αιγών. Φάση Γ΄». Συγκεκριμένα η προμήθεια 
περιλαμβάνει:

α/α Είδος υλικού Ε/Μ Ποσότητα

1

Κομμένοι όγκοι φυσικού 
πωρόλιθου πρισματικής μορφής 
(567 τεμ.) με εγκοπές 
συναρμογής και τελικές 
διαστάσεις, όπως φαίνονται 
στους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών, παραδοτέοι επί 
τόπου του έργου στο Ανάκτορο 
των Αιγών, στη Βεργίνα Ν. 
Ημαθίας.

m3 270,545

Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη: Πεντακόσιες εξή−
ντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και πενήντα 
εννέα λεπτά (#565.709,59#) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογρα−
φή της έως και 31−12−2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυ−
σικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπο−
γράψει τη Συμφωνία, Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα 
τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, 

β) Συνεταιρισμοί εμπορίας γ) Ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προ−
μηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 22−04−2014 

ημέρα Τρίτη μέχρι τις 15.00 μ.μ. στα γραφεία της ΙΖ΄ 
Ε.Π.Κ.Α., στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αιγών − Βεργίνα 
59031.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 23−04−2014 
ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ.. στα γραφεία της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ 
στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αιγών − Βεργίνα 59031.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών 
δυνατοτήτων των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα ορι−
ζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο−
νομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια βαθ−
μολογίας της τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται 
στα συμβατικά τεύχη.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ−
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 28−02−2014.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: 
διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 22−04−2014 
(ώρες 08.00 π.μ.−14.00 μ..μ.) δωρεάν στα γραφεία της 
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών – Βεργίνα Τ.Κ. 
59031 τηλ. 2331092347 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Σιοζοπούλου 
Αθανασία – Ψιλλάκη Στέλλα).

Η ΙΖ ΕΠΚΑ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εται−
ρειών κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.
diavgeia.gov.gr και στο www.yppot.gr.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ − 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟ−
ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ. ΦΑΣΗ Γ» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ01480000).

Βεργίνα, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Προϊσταμένη
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Αριθμ. 2578
Ο Δήμος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι:
εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 

σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων 
και προμηθειών των ΟΤΑ», το Δημοτικό και Κοινοτι−
κό Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, το άρθρο 83 
του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), την υπ’ αριθμ. απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.Β΄) 
για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός δημοτικών 
κτιρίων, Δημοτικών οδών, πλατειών, κοινοχρήστων 
χώρων και νεκροταφείων Δήμου Νέας Ζίχνης».

Η διαδικασία με την οποία θα γίνει η επιλογή του 
ανάδοχου θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει 
του άρθρου 51 του Π.Δ. 60/2007 καθώς επίσης και του 
άρθρου 16 του Π.Δ. 28/1980.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 195.000,00 ευρώ.
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: 168.609,25 ευρώ.
Τόπος εργασίας: Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες 

Δήμου Νέας Ζίχνης.
Είδος εργασίας: το είδος της εργασίας «Καθαρισμός 

δημοτικών κτιρίων, Δημοτικών οδών, πλατειών, κοινο−
χρήστων χώρων και νεκροταφείων Δήμου Νέας Ζίχνης» 
και η ποσότητά της, προδιαγράφονται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την τεχνική μελέτη, αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από 
την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ζίχνης στη 
διεύθυνση http://www. dimos−neaszixnis.gr. και από τα 
γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης, μέχρι και την 17 ΜΑΡ−
ΤΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00 π.μ..

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα λήξης την 11:00 π.μ. στα γραφεία 
του Δήμου Νέας Ζίχνης ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο−
πής, Δημαρχείο Τ.Κ. 62042, τηλ. 2324350629.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της εργασίας, 
ήτοι στο ποσό των 3.900,00 ευρώ και πρέπει να απευ−
θύνεται στο Δήμο Νέας Ζίχνης.

Νέα Ζίχνη, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Αριθμ. 2885
1. O Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, προκη−

ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗ−
ΠΕΔΟΥ ΡΟΒΙΩΝ» με προϋπολογισμό 157.000,00 ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ−
γασιών: α) κατηγορία Χωματουργικές εργασίες, με προ−
ϋπολογισμό 19.137,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Εγκατάσταση Πρασίνου, με 
προϋπολογισμό 77.983,40 €, γ) Κατηγορία Ηλεκτρομη−
χανολογικά με προϋπολογισμό 22.712,26 €, δ) Κατηγορία 

Λοιπά, με προϋπολογισμό 7.808,85 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται 
στο ποσό των 29.357,72 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ−
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το γραφείο Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 
στο Μαντούδι, μέχρι και στις 24−03−2014, εφόσον έχει 
προηγηθεί υποβολή αίτησης χορήγησης και γίνει η κα−
ταβολή του ποσού των 20 €. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα ενοποιημένη τύπου Β όπως ισχύει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2227−350221, FAX επικοι−
νωνίας 2227−023440, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω−
νία Λιακόπουλος Κυριάκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01−04−2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 
π.μ. και η υποβολή προσφορών θα γίνει με το σύστημα 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμ−

μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι στην Α2 − 1η τάξη για έργα κατη−
γορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σε Κ/Ξ με Α1 – 1η για έργα κατηγορίας 
Η/Μ Γενικώς. Επίσης Α2 – 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ σε Κ/Ξ με Α1 – 1η τάξη για κατηγορία Η/Μ, 
στο Νομό της έδρας και σε ένα Όμορο.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν−
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο−
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό−
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι−
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ−
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα−
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
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5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.552,85 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ−
ος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ−
γράμματος ΣΑΤΑ με το ποσό των 117.400,00 € αριθμ. 
37/2014 Α.Δ.Σ το δε υπόλοιπο ποσό με νέα κατανομή 
ΣΑΤΑ αμέσως μετά τη Δημοπράτηση. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική επιτροπή Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – 
Αγίας Άννας.

Μαντούδι, 28 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Αριθμ. Διακ. 2/2014
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μα−

γνησίας μετά τις αριθμ. 169 / 2014 (αριθμ. πρακτικού 
3/11−2−2014) και αριθμ. 232./20−2−2014 (αριθμ. πρακτικού 
4/20−2−2014) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περι−
φέρειας Θεσσαλίας, προκηρύσσει:

Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διεθνή διαγωνισμό με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανά−
θεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για 
τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαί−
σια του προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς έτος 2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 
328.324,53 € χωρίς Φ.Π.Α., αφορά δολωματικό ψεκασμό 
1.354.935 ελαιοδέντρων.

Οι προσφορές θα αναφέρονται ανά ψεκαζόμενο ελαι−
όδεντρο, για κάθε περιοχή χωριστά, όπως η διακήρυξη 
ορίζει. Ορίζεται ανώτερη τιμή προσφοράς 0,123 € ανά 
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για τις ηπειρωτικές περιοχές 
και 0,144 € για τις Βόρειες Σποράδες. (Η τιμή θα εμφα−
νίζεται χωρίς το Φ.Π.Α.).

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών μέχρι 
την 14−4−2014 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής (Διοικητήριο – Βόλος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 15−4−2014 
ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής 
Μαγνησίας. 

Δεν επιτρέπεται η παράλληλη συμμετοχή στο δια−
γωνισμό που οργανώνει η ανωτέρω υπηρεσία για την 
ανάδειξη εργολάβων παγιδοθεσίας για το 2014 επί ποινή 
αποκλεισμού για όλες τις προσφορές.

Το σχετικό τεύχος διακήρυξης του ανοικτού διαγω−
νισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εφημερίδας της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυν−
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μαγνησίας 
και στα τηλέφωνα 2421352−444,−493,−727,−451,−425. 

Βόλος, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 2/23126
O Δήμος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισμού για τη προμήθεια Ανταλλακτικών για τα 
οχήματα, μηχανήματα έργου και δικύκλων του Δήμου 
Ρόδου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εκτός από 
την ομάδα 1 και 2 όπως περιγράφονται στη μελέτη του 
διαγωνισμού όπου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 
χαμηλότερή τιμή στο σύνολο των υλικών του κάθε οχή−
ματος με τον αριθμό πλαισίου του όπως περιγράφονται 
στη μελέτη του διαγωνισμού.

Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις, 
διακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (229.998,80 €) συμπερι−
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγ−
γύηση συμμετοχής 11.499,94 € Ευρώ δηλαδή το 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης (229.998,80 €). Η λήξη 
της ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ως 31/12/2014.

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών η εγγυ−
ητική θα αφορά το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
για τα προσφερόμενα είδη και στο φάκελο δικαιολογητι−
κών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει 
αναλυτικά τα είδη για τα οποία δίδεται προσφορά.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ως 31/12/2014 αλλά μετά 
από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύνα−
ται να παραταθεί έως έξι (6) το πολύ μήνες με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καλυφθούν 
τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς υπέρβαση των 
ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυν−
σης Τροχαίου Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, 
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Καλυθιές Τ.Κ. 85105 τηλ. 
22413−62650 ή 22413−62642, την 28η του μηνός Μαρτίου 
και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
της αποσφράγισης.
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τροχαίου Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, 
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Καλυθιές Τ.Κ. 85105 τηλ. 
22413−62650 ή 22413−62642, στον Μπακίρη Φώτιο.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποί−
ος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου μας από σήμερα έως και τη Παρασκευή 
28/03/2013.

Ρόδος, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

F
(6)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 2/23127
O Δήμος Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού 

διαγωνισμού για τη προμήθεια ελαστικών για τα οχήμα−
τα, μηχανήματα έργου και δικύκλων του Δήμου Ρόδου 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ−
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για τα υλικά που 
περιγράφονται στη μελέτη.

Η Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 
διακόσια δέκα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (219.521,88 €) συμπερι−
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγ−
γύηση συμμετοχής 10.976,09 € Ευρώ δηλαδή το 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης (219.521,88 €). Η λήξη 
της ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ως 31/12/2014.

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών η 
εγγυητική θα αφορά το 5% του ενδεικτικού προϋπο−
λογισμού για τα προσφερόμενα είδη και στο φάκελο 
δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση 
που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη για τα οποία δί−
δεται προσφορά.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ως 31/12/2014 αλλά μετά 
από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύνα−
ται να παραταθεί έως έξι (6) το πολύ μήνες με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καλυφθούν 
τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς υπέρβαση των 
ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυν−
σης Τροχαίου Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, 
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Καλυθιές Τ.Κ. 85105 τηλ. 
22413−62650 ή 22413−62642, την 28η του μηνός Μαρτίου 
και ώρα 09:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
της αποσφράγισης.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τροχαίου Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, 
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Καλυθιές Τ.Κ. 85105 τηλ. 
22413−62650 ή 22413−62642, στον Μπακίρη Φώτιο.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποί−
ος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου μας από σήμερα έως και την Παρασκευή 
28/03/2014.

Ρόδος, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

F
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – 
Φορέας Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα 68100 Αλε−
ξανδρούπολη, προκηρύσσεται σύμφωνα με την αριθμ. 
2ο/Δ.Σ.6ο/26−02−2014 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ε., 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμέ−
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη 
τιμή (το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης 
επί της (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης ανά είδος καυσίμου στο Νομό Έβρου 
την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή διαμορφώνεται 
στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), όπως αυτό 
καθορίζεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 15/2014 Διακήρυξη 
με αντικείμενο την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ−
ΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ε. – ΦΟΡΕΑΣ 
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις 
ανάγκες του ΞΕΝΩΝΑ ΜΑΪΣΤΡΟΥ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙ−
ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ Π.Γ.Ν.Ε. και 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για τις ανάγκες του Κ.Υ. 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ − Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ − Π.Ι. ΦΕΡΩΝ − Π.Ι. 
ΤΥΧΕΡΟΥ − Π.Ι. ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ − Π.Ι. ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ − 
Π.Ι. ΛΑΒΑΡΩΝ − Π.Ι. Μ.ΔΕΡΕΙΟΥ) συνολικής προϋπολο−
γισθείσης δαπάνης 43.100,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Μαρτίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο γραφείο Προμηθει−
ών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. [Δραγάνα, Αλεξ/πολη]. 
Λήξη επίδοσης προσφορών 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 
14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Π.Γ.Ν. Αλεξαν−
δρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το πλήρες κεί−
μενο της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Ε. − 
ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και από 
το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2551−0−76423.

Ο Διοικητής
Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Αριθμ. 4290
Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥ−

ΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» κατόπιν της αριθμ. 8η /25−02−2014 (θέμα 
10ο οικονομικό) απόφασης του Συλλογικού Οργάνου 
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Διοίκησης (Δ.Σ.), ακυρώνει το Α΄ Επαναληπτικό Διε−
θνή Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΙΑΤΡΟ−
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μέσω ΕΣΠΑ, Διακ/ξη 
10262/2013, προϋπολογισμού 1.381.000,00 €, ημερομηνία 
διενέργειας 16−07−2013.

Τρίπολη, 28 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

F
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέ−
ροιας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθε−
ση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ 
ΑΓΩΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», 
με προϋπολογισμό 680.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 
538.665,90 ΕΥΡΩ. 

• δαπάνη εργασιών: 396.953,50 ΕΥΡΩ
• ΓΕ και ΟΕ (18%):  71.451,63 ΕΥΡΩ 
• Απρόβλεπτα (15%):  70.260,77 ΕΥΡΩ 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ−

χη δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από 
το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την Διακήρυξη, 
από την έδρα της υπηρεσίας Κεντρικής 203, Βέροια, 
μέχρι την 27/03/2014 ημέρα Πέμπτη με αντίτιμο (δέκα) 
10 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο υπόδειγμα διακήρυξης τύπος Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331078805, Fax: 
2331025172, e−mail: deyav@otenet.gr, (αρμόδιος για επι−
κοινωνία Σούλιος Σωτήρης).

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/04/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο−
μηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ−
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
− Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή−

σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη (ή 3η τάξη μόνο εφόσον 
ο Νομός εκτέλεσης του έργου έχει δηλωθεί ως έδρα ή 
ώς δεύτερος Νομός) για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη κατά την τελευταία πενταετία.

− Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

− Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε−
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

− Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο−
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι−
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι−
χειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.773,32 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Π.Ε.Π. «Μακε−
δονίας – Θράκης 2007−2013» με την με αριθμ. πρωτ. 
2270/19−11−2013 απόφαση ένταξης (κωδ. ΟΠΣ 456663). 

8. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο−
λής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 9 και 10 
του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26−4−2012 
και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9−5−2012 αντίστοιχα και του άρ−
θρου 51 του Ν. 3669/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Ο Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. 1738
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 

Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την πα−
ροχή υπηρεσιών για τη Μετεγκατάσταση συστήματος 
Τηλεελέγχου − Τηλεχειρισμού ύδρευσης στο νέο κτίριο 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (πρώην ορφανοτροφείο θηλέων Σερρών), 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολι−
κής προϋπολογισθείσης αξίας 15.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
23%, ή 19.065,00 € με Φ.Π.Α. 23%, και χρόνο παροχής 
υπηρεσιών 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Ελ. Βενιζέλου 139 – Σέρρες, (1ος 
όροφος) την 18−03−2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 
των προσφορών την 10:30 π.μ.. 

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κα−
τατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της απο−
σφράγισης των προσφορών.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με ειδικότητα Μηχανικού Αυτοματισμού, ή 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ, ή εταιρεί−
ες, ή συμπράξεις αυτών, στην στελέχωση των οποίων 
συμμετέχει οπωσδήποτε Μηχανικός Αυτοματισμού ή 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ, που έχουν 
αντίστοιχη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών μελέτης 
και εγκατάστασης ευρυζωνικών ασυρμάτων δικτύων 
συστημάτων μεταφοράς δεδομένων και συστημάτων 
τηλεελέγχου και αυτοματισμού εγκαταστάσεων, όπως 
αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ−
γύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 775,00 €, διάρκειας 
150 ημερών. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. 

Αρμόδιος υπάλληλος η Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, Ελ. 
Βενιζέλου 139 – Σέρρες, τηλέφωνο 23210 – 83823. 

Σέρρες, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμ. 1739
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 

Σερρών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την πα−
ροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό υδατόπυργων και 
δεξαμενών της πόλης των Σερρών και των τοπικών 
κοινοτήτων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.584,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. 23%, ή 51.148,32 € με Φ.Π.Α. 23%, και χρόνο 
παροχής υπηρεσιών 15 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Ελ. Βενιζέλου 139 – Σέρρες, (1ος 
όροφος), την 19−03−2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
των προσφορών την 10:00 π.μ.. 

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κα−
τατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της απο−
σφράγισης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε−

γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό−
σον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡ ή ΟΙΚ, λαμβανομένων όμως υπ’ όψιν των κατωτάτων 
ορίων για εντός νομού, ή σε έναν δεύτερο νομό, καθώς 
και οι δικαιούμενες, λόγω ποσού, επιχειρήσεις γραμμέ−
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπρα−
ξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που αποδεδειγμένα 
λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε εργασίες 
συναφείς με την δραστηριότητα της παρούσας δια−
κήρυξης. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγ−
γύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης, με τον Φ.Π.Α., δηλαδή 
ποσού 1.220,97 €, διάρκειας 150 ημερών. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δι−
αγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. 

Αρμόδιος υπάλληλος η Τσαρσιταλίδου Σεβήρα, Ελ. 
Βενιζέλου 139 – Σέρρες, τηλέφωνο 23210 – 83823.

Σέρρες, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.

Αριθμ. Διακ. Νο 3/2014
1. Ανακοινώνουμε ότι ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙ−

ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε με το διακριτικό τίτλο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 
διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 3/2014 που 
αφορά παροχή υπηρεσιών για την φύλαξη του κτιρίου 
του επί της οδού Κάστορος 72, στον Πειραιά Αττικής.

2. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισμένη αξία των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέρχονται στο καθαρό ποσό 
των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) πλέον του ανα−
λογούντος ΦΠΑ. 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στο κτίριο του ΛΑΓΗΕ 
επί της οδού Κάστορος 72, στον Πειραιά Αττικής.

4. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.
5. Για τη συμμετοχή στον υπόψη διαγωνισμό απαιτεί−

ται ο διαγωνιζόμενος να καταθέσει μαζί με την προ−
σφορά του Εγγυητική Επιτολή Συμμετοχής ύψους έξι 
χιλιάδων εκατό πενήντα ΕΥΡΩ (6.150,00 €).

6. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με 
το 10% της καθαρής συμβατικής αξίας.

7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής συμβατικών τευχών 
και συμπληρωματικών εγγράφων: την 20/03/2014 και 
ώρα: 14:00.

8. Ημερομηνία λήξης υποβολής διευκρινιστικών ερω−
τήσεων: Την 21/03/2014 και ώρα 14:00.
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9. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Την 
31/03/2014 μέχρι τις 10:00 π.μ., στη Γραμματεία / Πρω−
τόκολλο ΛΑΓΗΕ, 1ος όροφος, Κάστορος 72, στον Πειραιά, 
Αττική, Τ.Κ. 18545. 

10. Τόπος αποσφράγισης προσφορών: Στα γραφεία 
της εταιρίας, Κάστορος 72, στον Πειραιά. 

11. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την 
31/03/2014 ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΛΑΓΗΕ Κά−
στορος 72, στον Πειραιά. 

12. Το τεύχος της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του ΛΑΓΗΕ www.lagie.gr και θα παρέχε−
ται στους ενδιαφερόμενους ΔΩΡΕΑΝ μέχρι και την 
20/03/2014.

13. Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) χρόνο από την ημερο−
μηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατό−
τητα μονοετούς παράτασης.

14. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να 
απευθύνονται προς ΛΑΓΗΕ / Υπηρεσίες Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Υποστήριξης, Κάστορος 72, στον Πειραιά, 
Αττική, Τ.Κ. 18545, Fax: 00302118886766 και e−mail: info@
lagie.gr.

Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΗΣ
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘ. ΤΡΟΧΙΑΣ

Αριθμ. 4165
1. Η ΣΤΑΣΥ προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσια−

κές ανάγκες, διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
προκειμένου να αναθέσει σε εταιρεία τη μακρόχρονη 
μίσθωση, για διάστημα εξήντα (60) μηνών, δέκα (10) 
αυτοκινήτων, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη.

Η μίσθωση αφορά δέκα (10) αυτοκίνητα από τα οποία 
τα πέντε (5) θα είναι πολυμορφικού τύπου (τύπος Α) και 
πέντε (5) τύπου station wagon (τύπος Β).

Τα αυτοκίνητα θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• 1200 cc
• πεντάθυρα
• Χρώμα Λευκό
• Κλιματισμό
• Ραδιόφωνο
• ABS
• Υδραυλικό Τιμόνι
• Αερόσακο οδηγού – συνοδηγού
• πετρελαιοκίνητα
Στο μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
• Μικτή ασφάλιση
• Εγγύηση
• Ασφάλεια προς τρίτους
• Ασφάλεια Πυρός, κλοπής, κακόβουλες ενέργειες, 

φυσικά φαινόμενα
• 24ωρη Οδική βοήθεια και αντικατάσταση του αυτο−

κινήτου με άλλο σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
• Πλήρης προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευή 

αυτοκινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά σε συνεργα−
ζόμενα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

• Τέλη κυκλοφορίας

• Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χλμ
• Αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης επιστροφής 

αυτοκινήτου
Η παράδοση των αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι άμε−

ση, ήτοι το αργότερα εντός ενός μήνα από την ημερο−
μηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

2. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό 
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό 
τους σκοπό και τα οποία:

1) Κατέχουν την κατά το νόμο 1665/1986, όπως αυτός 
ισχύει σήμερα, απαιτούμενη ειδική άδεια λειτουργίας 
για την ενάσκηση της δραστηριότητας της σύναψης 
με την ιδιότητα του εκμισθωτή Συμβάσεων Χρηματο−
δοτικής Μίσθωσης.

2) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία.

3) έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

4) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Αποτελούν κοινοπραξίες ή συμπράξεις μεταξύ των 
παραπάνω εταιρειών, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
1, 2, 3 και 4 ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό.

Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας / σύμπραξης.

3. Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από την 
Υπηρεσία:

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα

Τηλ.: 214−4141369 και 214−4141138, 
Αριθμ. Τηλεομοιοτύπου: 210 3223935

(Εργάσιμες Ημέρες και Ώρες: 09:00−15:00)
Επίσης η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

www.stasy.gr
4. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορί−

ζεται η 24/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Η 
γλώσσα σύνταξης των υποβολών είναι η Ελληνική. Η 
αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα των 
Υποφάκελων των «Νομιμοποιητικών Στοιχείων και 
Ουσιαστικών Προσόντων» θα πραγματοποιηθεί την 
24/03/2014 και ώρα 10.30 στα γραφεία της εταιρείας 
Αθηνάς 67, Αθήνα − αίθουσα «Αθηνά», 2ος όροφος.

5. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, η οποία 
δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα επτά 
χιλιάδων Ευρώ (157.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Προσφορές που θα υπερβούν τον παραπάνω προϋ−
πολογισμό δεν θα γίνουν αποδεκτές.

6. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και για την 
εκ μέρους τους τήρηση των όρων της παρούσας διακή−
ρυξης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει είτε να καταθέσουν 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με εννέα 
χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα 
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λεπτά (9.655,50 €) είτε να καταθέσουν το αντίστοιχο 
ποσό στο ταμείο της ΣΤΑΣΥ κατά τα ειδικότερα ανα−
φερόμενα κατωτέρω.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυ−
ητική καλής εκτέλεσης αξίας 10% του συνολικού συμ−
βατικού τιμήματος.

Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν 
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του δια−
γωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην διεύθυνση που 
αναφέρεται ανωτέρω το αργότερο μέχρι την 12/03/2014. 
Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήξη της προθε−
σμίας για την υποβολή από τους υποψηφίους αποριών 
και ερωτημάτων, θα εκδώσει τεύχος Διευκρινίσεων.

8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο−
ρών για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

O Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

F
(14)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘ. ΤΡΟΧΙΑΣ

Αριθμ. 4164
1. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι 

η παροχή υπηρεσιών τεχνικού καθαρισμού φίλτρων 
αερισμού, αντλιών και αντλιοστασίων όμβριων και 
λυμάτων και φρεάτων αερισμού των γραμμών 2 και 3 
της ΣΤΑΣΥ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα 
τεύχη του Διαγωνισμού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί 
μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για χρονι−
κό διάστημα δύο (2) ετών. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης της ανωτέρω διάρκειας ισχύος 
της σύμβασης μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος.

2. Δεκτά στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που από το καταστατικό 
τους προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσι−
ών στον παρόντα διαγωνισμό εντάσσεται στον εταιρικό 
τους σκοπό.

1) έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία.

2) έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

3) έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμ−
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανι−
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

4) Αποτελούν κοινοπραξίες ή συμπράξεις μεταξύ των 
παραπάνω εταιρειών, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
1, 2, 3, 4 ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό.

Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας / σύμπραξης.

3. Προκειμένου να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η 
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τόπο και 
το είδος των εργασιών, πριν από την υποβολή των 
προσφορών τους, θα διοργανωθεί επίσκεψη στις εγκα−
ταστάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ., την 14.03.2014 και ώρα 10.00.

Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώ−
σουν δικαίωμα συμμετοχής στην επίσκεψη αυτή επικοι−
νωνώντας με τα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ στο τηλέφωνο που 
αναφέρεται κατωτέρω, το αργότερο μία (1) εργάσιμη 
ημέρα πριν από την επίσκεψη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν 
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του 
διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στη διεύθυν−
ση που αναφέρεται κατωτέρω μέχρι την 18.03.2014. Η
ΣΤΑ.ΣΥ. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και έως 
τις 21.03.2014, θα εκδώσει τεύχος Διευκρινήσεων.

4. Τα έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται από:
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα
Τηλ.: 214−4141369 και 214−4141138 – Fax: 210 3223935

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00)
5. Το τεύχος Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στους 

διαγωνιζόμενους το οποίο μπορούν να το παραλάβουν και 
από την ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. www.stasy.gr., Ημερομη−
νία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.04.2014 
και ώρα 12:00. Η γλώσσα σύνταξης των υποβολών είναι η 
Ελληνική. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγμα−
τοποιηθεί την 10.04.2014 και ώρα 12:30 στα γραφεία της 
ΣΤΑ.ΣΥ., Αθηνάς 67. Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν καταθέσει 
προσφορά και το επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.

6. Η ανάθεση θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο, που υπέ−
βαλλε την πιο χαμηλή τιμή.

7. Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατά−
θεση εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό 
ίσο με δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε Ευρώ 
(12.915,00 €). Ο Ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική Επι−
στολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος προ Φ.Π.Α. της οικο−
νομικής του προσφοράς.

Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού.

8. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες για χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ανέρ−
χεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ 
(210.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο−
ρών για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

10. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μέρος 
του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

O Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
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